A Országos Erdészeti Egyesület Erdőhasználati Szakosztály és
Mecsekerdő Zrt.
Fahasználat többcélú gépeinek bemutatása, tapasztalatok a különböző
üzemmódok esetében a Mecsekerdő Zrt.-nél
címmel
a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet szerint akkreditált választható kiegészítő képzést hirdet a
jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.
I.A kiegészítő képzés alapadatai
Képzés akkreditációs száma:

Képzés tárgya:

Képzés célja:

Képzés előadói:

VKK-2022-00151
Terepi program:
2022. 05. 25.
1.) Többcélú fakitermelési gép üzemeltetésével kapcsolatos
tapasztalatok
a
Szigetvári
erdészet
Szentegáti
erdőtömbjében (Előadó: Burián Endre, Schrem Gábor)
Elméleti előadások: Natur Hotel Kövestető
2.) ETA terepi adatrögzítő bemutatása, bevezetésének
tapasztalatai a Bakonyerdő Zrt-nél, és a Mecsekerdő Zrtnél (Burián Endre, Váradi József)
3.) Az örökerdő gazdálkodás jogszabályi - Körzeti
erdőtervezés, Natura 2000 fenntartási tervek hatása a
körzetek jövőbeni lehetőségeire, örökerdő gazdálkodás
jogi korlátai - környezetéről (Dr. Varga Tamás)
4.) Örökerdő tömbök kiválasztása – Mecseki Funkcióanalízis
döntéssegítő megjelenítés ismertetése (Horváth Péter,
Simon Márton)
Terepi program:
2022. 05. 26.
5.) Örökerdő-gazdálkodás
gyakorlati
tapasztalatai
a
Pécsváradi Erdészet Kárászi erdőgondnokságában (Dr.
Molnár Dénes, Partos Kálmán)
A jogosult erdészeti szakszemélyzet megismertje a többcélú
fahasználati gépek üzemletetési tapasztalatait. Átfogó betekintést
nyerjen az erdőtervezési eljárások, Natura 2000 fenntartási tervek
jogszabályi kérdéseiről, az erdőtervek jövőbeni hatásaira
vonatkozóan. Megismerje az ETA terepi adatrögzítő alkalmazást,
valamint a „Mecseki Funkció-analízis” nevű döntés-előkészítő
alkalmazást.
A folyamatos erdőborítást biztosító új
üzemmódokról részletes ismeretanyagot kapjon, megkezdett
gazdálkodás tapasztalatait megismerje.
Váradi József
Burián Endre
Dr Varga Tamás
Dr. Molnár Dénes
Partos Kálmán
Horváth Péter
Simon Márton

Képzés óraszáma:
Képzés helyszíne:
Képzés időpontjai:
Képzés min./max. létszáma:
Részvételi díj:

előadás: 4 óra, gyakorlat: 6 óra
Szigetvári Erdészet (Ormánsági erdőgondnokság -Szentegát),
Pécsváradi Erdészet (Kárászi erdőgondnokság – Magyaregregy)
terepi bemutatók
2022. május 25 11:00 órai-, és 26-a csütörtök 9 órai kezdéssel
Kizárólag az Országos Erdészeti Egyesület Erdőhasználat
szakosztály tagjai és a Mecsekerdő Zrt. jogosult erdészeti
szakszemélyzetének meghirdetett képzés
Díjmentes

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás

Óraszám
2 óra

I. 1.) ETA terepi adatrögzítő a Bakonyerdő Zrt-nél és a Mecsekerdő
Zrt.-nél, fejlesztési és bevezetési tapasztalatok (Burián Endre, Váradi
József)
2.) Erdőtervezési eljárások, Natura2000 fenntartási tervek hatása a
körzetek jövőbeni lehetőségeire, örökerdő-gazdálkodás kihívásai
(Dr. Varga Tamás)
3.) Örökerdő tömbök kiválasztása – Mecseki Funkcióanalízis
döntéssegítő megjelenítés ismertetése (Horváth Péter, Simon
Márton)
Gyakorlat

4 óra

I. Logset (Logset 6F és 6 HP többműveletes fakitermelő gépek
alkalmazási lehetősége, üzemeltetési tapasztalatok
II. Örökerdő tervek készítéséhez:
1.) Gazdasági beosztásának kialakítása (FEB)
2.) Örökerdő gazdálkodási modell (célkörlap, célátmérő, a méretesfaarány, törzsszám) és a visszatérési idő meghatározása,
3.) Feltáróhálózat kialakítása, többcélú fakitermelő gépek
alkalmazása
4.) Erdőgazdálkodói tapasztalatok bemutatása idős állományban
(megfogalmazott elvek, erélyek, gazdálkodási célkitűzések, azok
megvalósulása),
5.) Örökerdő-gazdálkodás megkezdésének gyakorlati lépései
középkorú állományokban (erdőművelési célok, javafa kiválasztás
kritériumai, gyakorlati szempontjai, önellenőrzési módszerek, jelölési
rendszer bemutatása, feltáróhálózat kialakítása, térképi megjelenítés),
6.) Önellenőrzés felvételi módszerek megismerése, elsajátítása.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Előadás, terepi bemutató, és kiosztott ismertető anyag, szakmai háttéranyagok ismertetése.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
Az Erdészeti terepi adatrögzítő alkalmazás és a bevezetés gyakorlati tapasztalatainak megismerése.

A fakitermelő gépsor üzemetetési tapasztalatai szakmai és gazdasági szempontból.
Örökerdő kezelési terv, valamint Átalakítási és erdőfelújítási terv elkészítése, gazdálkodás
megkezdéséhez szükséges lépések gyakorlati elsajátítása.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzés az Országos Erdészeti Egyesület Erdőhasználati Szakosztály tagjainak és a Mecsekerdő
Zrt. jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kerül meghirdetésre. A jelenlét igazolására jelenléti ív
szolgál.

